
 

 

 

Rua Boa Vista, 265 - CEP: 97950-000 – Fone (55) 3353-1200 – E-mail: prefeitura.gdm@hotmail.com 
www.guaranidasmissoes.rs.gov.br 

 

Resolução SMF Nº 001 DE 04/03/2020 
 

Dispõe sobre a correspondência entre o item da lista de serviço da Lei Complementar Federal nº 116/2003 

com a Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE e demais providências. 
 

Considerando que a Lei Complementar Federal nº 116 de 31 de julho de 2003 elenca as atividades 

classificadas como prestação de serviço sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 

na denominada Lista de Serviços anexa à lei supracitada e nos incisos do art. 3º da referida Lei traz as 

hipóteses em que o referido imposto é devido no município do tomador ou da efetiva prestação do serviço, 

Considerando que a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) traz os campos "Atividade do 

Município", Item da LC 116/2003 e "Cód. Nacional Atividade Econômica" para evidenciar o tipo da 

prestação de serviço com sua consequente inserção da alíquota definida para o serviço, bem como o reflexo 

na liberação ou não do campo "Natureza da Operação" nas opções "tributado no município" ou a depender 

do serviço "tributado fora do município" e ainda nos serviços imunes ou isentos, 

Considerando que a parametrização da correspondência é salutar para evitar evasão fiscal ou 

informações divergentes entre o que é preenchido nos campos acima citados com potencial efeito de permitir 

alíquotas equivocadas ou natureza de operação que vá de encontro com o permitido no art. 3º da Lei 

Complementar nº 116/2003, 

Resolve: 

Art. 1º Fica aprovada, na forma do Anexo Único desta Resolução, a tabela de correspondência dos 

códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE com os itens da Lista de Serviço 

anexa à Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003. 

Parágrafo único. A correspondência será padronizada de forma automatizada no sistema, não 

permitindo ao usuário modificação ou intervenção. 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Fazenda, sempre que possível, buscará a correspondência dos 

códigos da Atividade do Município com o do CNAE na emissão do documento fiscal. 

Parágrafo único. Caso o contribuinte informe uma atividade do município que não encontre o código 

correspondente no CNAE, o sistema deverá permitir a seleção de um CNAE entre os liberados no Cadastro 

Mobiliário do contribuinte e caberá a este a escolha do CNAE que reflita corretamente à atividade do 

município solicitada. 

Art. 3º A tabela de correspondência constante do Anexo Único poderá ser atualizada pela Assessoria 

Técnica do ISSQN sempre que houver inconsistências, omissões e criação de novos itens ou CNAE. 

Art. 4º Casos omissos serão dirimidos junto à Assessoria Técnica de ISSQN. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarani das Missões - RS, 04 de março de 2020. 

 

Jerônimo Jaskulski 

Prefeito 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

       Vilmar Person 

Secretário Municipal da Fazenda 
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ANEXO ÚNICO  

Código 

CNAE 

2.1 

Descrição do Código CNAE 2.0 

Item 

da 

Lista 

Descrição do Item da Lista (LC Nº 116/2003) 

0161001 
SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E 

CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLA 
07.13 

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

0161003 
SERVICO DE PREPARACAO DE 

TERRENO, CULTIVO E COLHEITA                                            
07.16 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres. 

0162801 
SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL EM ANIMAIS 
05.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

0162802 
SERVICO DE TOSQUIAMENTO DE 

OVINOS                                                               
05.08 

Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

0162803 SERVICO DE MANEJO DE ANIMAIS                                                                    05.08 
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

0162899 

ATIVIDADES DE APOIO A PECUARIA 

NAO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE                                  

05.08 
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

0162899 

ATIVIDADES DE APOIO A PECUARIA 

NAO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE                                  

07.13 
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

0162899 

ATIVIDADES DE APOIO A PECUARIA 

NAO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE                                  

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

0220906 
CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS 

NATIVAS 
07.16 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres. 

0230600 
ATIVIDADES DE APOIO À 

PRODUÇÃO FLORESTAL   
07.16 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres. 

0311604 
ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM 

AGUA SALGADA                                                     
17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

0311604 
ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM 

AGUA SALGADA                                                     
20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

0312404 
ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM 

AGUA DOCE                                                        
17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
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0312404 
ATIVIDADES DE APOIO A PESCA EM 

AGUA DOCE                                                        
20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

0321305 

ATIVIDADES DE APOIO A 

AQUICULTURA EM AGUA SALGADA 

E SALOBRA                                     

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

0321305 

ATIVIDADES DE APOIO A 

AQUICULTURA EM AGUA SALGADA 

E SALOBRA                                     

20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

0322107 
ATIVIDADES DE APOIO À 

AQUICULTURA EM ÁGUA DOCE 
17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

0910600 

ATIVIDADES DE APOIO À 

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL 

07.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros 

serviços relacionados com a exploração e explotação de 

petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 

0990401 
ATIVIDADES DE APOIO A 

EXTRACAO DE MINERIO DE FERRO                                              
07.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros 

serviços relacionados com a exploração e explotação de 

petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 

0990402 

ATIVIDADES DE APOIO A 

EXTRACAO DE MINERAIS 

METÁLICOS NÃO-FERROSOS                              

07.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros 

serviços relacionados com a exploração e explotação de 

petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 

0990403 

ATIVIDADES DE APOIO À 

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-

METÁLICOS 

07.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros 

serviços relacionados com a exploração e explotação de 

petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 

1340501 

ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM 

FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS 

TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO              

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

1340502 

ALVEJAMENTO, TINGIMENTO E 

TORÇÃO EM FIOS, TECIDOS, 

ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

14.10 Tinturaria e lavanderia. 
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1340599 

OUTROS SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, 

ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1340599 

OUTROS SERVIÇOS DE 

ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, 

ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

14.10 Tinturaria e lavanderia. 

1411802 FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS 14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1412602 

CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE 

PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO 

ROUPAS ÍNTIMAS 

14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1412603 
FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, 

EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS 
14.09 

Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1413401 

CONFECCAO DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS, EXCETO SOB 

MEDIDA                                            

14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1413402 
CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE 

ROUPAS PROFISSIONAIS 
14.09 

Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1413403 
FACÇÃO DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS 
14.09 

Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1531902 
ACABAMENTO DE CALÇADOS DE 

COURO SOB CONTRATO 
14.09 

Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

1622699 

FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS 

DE CARPINTARIA PARA 

CONSTRUÇÃO 

14.13 Carpintaria e serralheria. 

1629301 

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 

DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO 

MÓVEIS 

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 

1741901 
FABRICAÇÃO DE FORMULÁRIOS 

CONTÍNUOS 
13.05 

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1811301 IMPRESSÃO DE JORNAIS 13.05 
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1811302 
IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E 

OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
13.05 

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1812100 
IMPRESSÃO DE MATERIAL DE 

SEGURANÇA 
13.05 

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1813001 
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA 

USO PUBLICITÁRIO 
13.05 

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1813099 
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA 

OUTROS USOS 
13.05 

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1821100 SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO 13.05 
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1822901 
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E 

PLASTIFICAÇÃO 
13.05 

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

1822999 

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS 

GRÁFICOS, EXCETO 

ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 

14.08 
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 

congêneres. 
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1830001 
REPRODUCAO DE SOM EM 

QUALQUER SUPORTE                                                           
13.02 

Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres. 

1830002 
REPRODUCAO DE VIDEO EM 

QUALQUER SUPORTE                                                         
13.03 

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

1830003 
REPRODUCAO DE SOFTWARE EM 

QUALQUER SUPORTE                                                      
01.03 Processamento de dados e congêneres. 

2212900 
REFORMA DE PNEUMÁTICOS 

USADOS 
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

2330305 

PREPARAÇÃO DE MASSA DE 

CONCRETO E AGAMASSA PARA 

CONSTRUÇÃO 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

2391501 
BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO 

ASSOCIADO À EXTRAÇÃO 
07.01 

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres. 

2391501 
BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO 

ASSOCIADO À EXTRAÇÃO 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2391502 

APARELHAMENTO DE PEDRAS 

PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO 

ASSOCIADO À EXTRAÇÃO 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2391503 

APARELHMANTO DE PLACAS E 

EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM 

MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E 

OUTRAS PEDRAS 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2399101 

DECORAÇÃO, LAPIDAÇÃO, 

GRAVAÇÃO, VITRIFICAÇÃO E 

OUTROS TRABALHOS EM 

CERÂMICA, LOUÇA, VIDRO E 

CRISTAL 

14.13 Carpintaria e serralheria. 

2512800 
FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 

METAL 
14.13 Carpintaria e serralheria. 

2539001 
SERVIÇOS DE USINAGEM, 

TORNEARIA E SOLDA 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2539002 
SERVIÇOS DE TRATAMENTO E 

REVESTIMENTO EM METAIS 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2542000 

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE 

SERRALHERIA, EXCETO 

ESQUADRIAS 

14.13 Carpintaria e serralheria. 
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2599301 

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 

ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A 

CONSTRUÇÃO 

14.13 Carpintaria e serralheria. 

2599302 
SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE 

METAIS 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2722802 

RECONDICIONAMENTO DE 

BATERIAS E ACUMULADORES PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

2930103 

FABRICAÇÃO DE CABINES, 

CARROCERIAS E REBOQUES PARA 

OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, 

EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

2950600 

RECONDICIONAMENTO E 

RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.03 
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

3211601 LAPIDAÇÃO DE GEMAS 39.01 
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 

fornecido pelo tomador do serviço). 

3250703 

FABRICAÇÃO DE APARELHOS E 

UTENSÍLIOS PARA CORREÇÃO DE 

DEFEITOS FÍSICOS E APARELHOS 

ORTOPÉDICOS EM GERAL SOB 

ENCOMENDA 

04.14 Próteses sob encomenda. 

3250706 SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 04.14 Próteses sob encomenda. 

3250709 
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS 

ÓPTICOS 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

3299003 

FABRICAÇÃO DE LETRAS, 

LETREIROS E PLACAS DE 

QUALQUER MATERIAL, EXCETO 

LUMINOSOS 

24.01 
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

3299004 
FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E 

LETREIROS LUMINOSOS 
24.01 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

3311200 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

TANQUES, RESERVATÓRIOS 

METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO 

PARA VEÍCULOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3312102 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

APARELHOS E INSTRUMENTOS DE 

MEDIDA, TESTE E CONTROLE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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3312103 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

APARELHOS ELETROMÉDICOS E 

ELETROTERAPÊUTICOS E 

EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3312104 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS 

ÓPTICOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3313901 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

GERADORES, TRANSFORMADORES 

E MOTORES ELÉTRICOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3313902 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

BATERIAS E ACUMULADORES 

ELÉTRICOS, EXCETO PARA 

VEÍCULOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3313999 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS, APARELHOS E 

MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314701 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS MOTRIZES NÃO-

ELÉTRICAS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314702 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E 

PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314703 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

VÁLVULAS INDUSTRIAIS 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314704 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

COMPRESSORES 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  



 

 

 

Rua Boa Vista, 265 - CEP: 97950-000 – Fone (55) 3353-1200 – E-mail: prefeitura.gdm@hotmail.com 
www.guaranidasmissoes.rs.gov.br 

 

3314705 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO 

PARA FINS INDUSTRIAIS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314706 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS, APARELHOS E 

EQUIPAMENTOS PARA 

INSTALAÇÕES TÉRMICAS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314707 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E APARELHOS DE 

REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO 

PARA USO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314708 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

APARELHOS PARA TRANSPORTE E 

ELEVAÇÃO DE CARGAS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314709 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS DE ESCREVER, 

CALCULAR E DE OUTROS 

EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS 

PARA ESCRITÓRIO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314710 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314711 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314712 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

TRATORES AGRÍCOLAS 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314713 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS-FERRAMENTA 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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3314714 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

A PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE 

PETRÓLEO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314715 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

USO NA EXTRAÇÃO MINERAL, 

EXCETO NA EXTRAÇÃO DE 

PETRÓLEO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314716 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314717 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

E CONSTRUÇÃO, EXCETO 

TRATORES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314718 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA 

METALÚRGICA, EXCETO 

MÁQUINAS-FERRAMENTA 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314719 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

AS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS, 

BEBIDAS E FUMO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314720 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

A INDÚSTRIA TÊXTIL, DO 

VESTUÁRIO, DO COURO E 

CALÇADOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314721 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E APARELHOS PARA A 

INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL E 

PAPELÃO E ARTEFATOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3314722 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MÁQUINAS E APARELHOS PARA A 

INDÚSTRIA DO PLÁSTICO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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3314799 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

OUTRAS MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA USOS 

INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3315500 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3316301 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

AERONAVES, EXCETO A 

MANUTENÇÃO NA PISTA 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3316302 
MANUTENÇÃO DE AERONAVES NA 

PISTA 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3317101 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS 

FLUTUANTES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3317102 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E 

LAZER 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3319800 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

3321000 
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

3321000 
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

3329501 
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 

MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 
14.13 Carpintaria e serralheria. 
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3329599 

INSTALAÇÃO DE OUTROS 

EQUIPAMENTOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

3514000 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 
03.04 

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3520402 
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

GASOSOS POR REDES URBANAS 
03.04 

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3702900 

ATIVIDADES RELACIONADAS A 

ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE 

REDES 

07.10 

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 

congêneres. 

3811400 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-

PERIGOSOS 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3812200 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3821100 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3821100 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
07.12 

Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biolõgicos 

3822000 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS PERIGOSOS 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3822000 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS PERIGOSOS 
07.12 

Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biolõgicos 

3831901 
RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE 

ALUMÍNIO 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3831999 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3832700 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS 

PLÁSTICOS 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3839401 USINAS DE COMPOSTAGEM 07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3839499 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

3900500 
DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS 

SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
07.18 

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 

lagoas, represas, açudes e congêneres. 
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4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4211101 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 

FERROVIAS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4211101 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 

FERROVIAS 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4211102 

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM 

PISTAS RODOVIÁRIAS E 

AEROPORTOS 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4211102 

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM 

PISTAS RODOVIÁRIAS E 

AEROPORTOS 

07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4212000 
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  
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4212000 
CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE 

ESPECIAIS 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4213800 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 

PRAÇAS E CALÇADAS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4221901 

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E 

REPRESAS PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4221902 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4221903 

MANUTENÇÃO DE REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4221904 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E 

REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4221905 
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E 

REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
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4222701 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E 

CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 

EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4222702 OBRAS DE IRRIGAÇÃO 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4223500 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 

TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO 

PARA ÁGUA E ESGOTO 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4291000 
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E 

FLUVIAIS 
07.18 

Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 

lagoas, represas, açudes e congêneres. 

4292801 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4292802 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  
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4299501 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4299599 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA 

CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4299599 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA 

CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

07.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 

4311801 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

OUTRAS ESTRUTURAS 
07.04 Demolição. 

4311802 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E 

LIMPEZA DE TERRENO 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4312600 PERFURAÇÕES E SONDAGENS 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  
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4319300 

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO 

TERRENO NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4321500 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

ELÉTRICA 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4321500 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

ELÉTRICA 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4322301 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E DE GÁS 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4322301 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E DE GÁS 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4322302 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS CENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 

REFRIGERAÇÃO 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4322302 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS CENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 

REFRIGERAÇÃO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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4322303 
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4322303 
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4322303 
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

4329101 
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 

PUBLICITÁRIOS 
24.01 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

4329102 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO 

MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE 

14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

4329103 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO DE ELEVADORES, 

ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 

EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4329103 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO DE ELEVADORES, 

ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 

EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4329104 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM 

VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 

AEROPORTOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4329104 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM 

VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 

AEROPORTOS 

14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

4329105 
TRATAMENTOS TÉRMICOS, 

ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO 
07.08 Calafetação. 
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4329105 
TRATAMENTOS TÉRMICOS, 

ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4329199 

OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES 

EM CONSTRUÇÕES NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4330401 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS 

DE ENGENHARIA CIVIL 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4330402 

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 

TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS DE QUALQUER 

MATERIAL 

07.06 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 

cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de 

gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do 

serviço. 

4330402 

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 

TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS DE QUALQUER 

MATERIAL 

14.13 Carpintaria e serralheria. 

4330403 
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO 

E ESTUQUE 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4330403 
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO 

E ESTUQUE 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4330403 
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO 

E ESTUQUE 
07.06 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 

cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de 

gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do 

serviço. 

4330403 
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO 

E ESTUQUE 
14.07 Colocação de molduras e congêneres. 
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4330404 
SERVIÇOS DE PINTURA DE 

EDIFÍCIOS EM GERAL 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4330404 
SERVIÇOS DE PINTURA DE 

EDIFÍCIOS EM GERAL 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4330405 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E 

DE RESINAS EM INTERIORES E 

EXTERIORES 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4330405 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E 

DE RESINAS EM INTERIORES E 

EXTERIORES 

07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4330405 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E 

DE RESINAS EM INTERIORES E 

EXTERIORES 

07.06 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 

cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de 

gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do 

serviço. 

4330405 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E 

DE RESINAS EM INTERIORES E 

EXTERIORES 

07.07 
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 

congêneres. 

4330405 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E 

DE RESINAS EM INTERIORES E 

EXTERIORES 

07.08 Calafetação. 

4330499 
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO 

DA CONSTRUÇÃO 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4330499 
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO 

DA CONSTRUÇÃO 
07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
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4330499 
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO 

DA CONSTRUÇÃO 
07.06 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 

cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de 

gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do 

serviço. 

4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4399101 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4399102 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS 

TEMPORÁRIAS 

03.05 
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 

uso temporário. 

4399103 OBRAS DE ALVENARIA 07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4399103 OBRAS DE ALVENARIA 07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4399104 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 

E ELEVAÇÃO DE CARGAS E 

PESSOAS PARA USO EM OBRAS 

03.05 
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 

uso temporário. 

4399105 
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

POÇOS DE ÁGUA 
07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  
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4399199 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

07.02 

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 

obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

4399199 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 

CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

4512901 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4512902 
COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 
10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

4512902 
COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 
10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4520001 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO MECÂNICA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4520002 

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU 

FUNILARIA E PINTURA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

4520002 

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU 

FUNILARIA E PINTURA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.12 Funilaria e lanternagem. 

4520003 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO ELÉTRICA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4520004 

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 

BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4520005 

SERVIÇOS DE LAVAGEM, 

LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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4520005 

SERVIÇOS DE LAVAGEM, 

LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

4520006 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

4520007 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4520008 SERVIÇOS DE CAPOTARIA 14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 

4530706 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS 

E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS 

PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4542101 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E MOTONETAS, 

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4543900 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

MOTOCICLETAS E MOTONETAS 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4611700 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E 

ANIMAIS VIVOS 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4612500 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS, MINERAIS, 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E 

QUÍMICOS 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4613300 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

MADEIRA, MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4614100 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, 

EMBARCAÇÕES E AERONAVES 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4615000 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E 

ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4616800 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E 

ARTIGOS DE VIAGEM 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
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4617600 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 

BEBIDAS E FUMO 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4618401 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E 

PRODUTOS DE PERFUMARIA 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4618402 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

INSTRUMENTOS E MATERIAIS 

ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4618403 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS 

PUBLICAÇÕES 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4618499 

OUTROS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS E AGENTES DO 

COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM 

PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4619200 

REPRESENTANTES COMERCIAIS E 

AGENTES DO COMÉRCIO DE 

MERCADORIAS EM GERAL NÃO 

ESPECIALIZADO 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

4751202 
RECARGA DE CARTUCHOS PARA 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

4771702 

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM 

MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 

04.07 Serviços farmacêuticos 

4771703 

COMÉRCIO VAREJISTA DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

HOMEOPÁTICOS 

04.07 Serviços farmacêuticos 

4911600 
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE 

CARGA 
03.04 

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

4912402 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS MUNICIPAL E EM 

REGIÃO METROPOLITANA 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4912403 TRANSPORTE METROVIÁRIO 16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4921301 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM 

ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4923001 SERVIÇO DE TÁXI 16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4923002 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 
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4929901 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 

REGIME DE FRETAMENTO, 

MUNICIPAL 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4929903 

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM 

VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, 

MUNICIPAL 

09.02 

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, 

excursões, hospedagens e congêneres. 

4929904 

ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM 

VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, 

INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL 

E INTERNACIONAL 

09.02 

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, 

excursões, hospedagens e congêneres. 

4930201 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGA, EXCETO PRODUTOS 

PERIGOSOS E MUDANÇAS, 

MUNICIPAL 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4930203 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PRODUTOS PERIGOSOS                                                 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4930204 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

MUDANÇAS 
11.04 

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

4930204 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

MUDANÇAS 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4940000 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO 16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

4950700 
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E 

SIMILARES 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5021101 

TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO 

INTERIOR DE CARGA, MUNICIPAL, 

EXCETO TRAVESSIA 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5022001 

TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO 

INTERIOR DE PASSAGEIROS EM 

LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, 

EXCETO TRAVESSIA 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5030101 NAVEGAÇÃO DE APOIO MARÍTIMO 20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5030102 NAVEGAÇÃO DE APOIO PORTUÁRIO 20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5091201 
TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE 

TRAVESSIA, MUNICIPAL 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5099801 
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA 

PASSEIOS TURÍSTICOS 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 
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5112999 

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

AÉREO DE PASSAGEIROS NÃO-

REGULAR 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5211701 
ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE 

WARRANT 
11.04 

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

5211701 
ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE 

WARRANT 
20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5211702 GUARDA-MÓVEIS 11.04 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

5211799 

DEPÓSITOS DE MERCADORIAS 

PARA TERCEIROS, EXCETO 

ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-

MÓVEIS 

11.04 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

5211799 

DEPÓSITOS DE MERCADORIAS 

PARA TERCEIROS, EXCETO 

ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-

MÓVEIS 

20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5212500 CARGA E DESCARGA 11.04 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

5212500 CARGA E DESCARGA 20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5221400 

CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, 

PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 

03.04 

Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 

postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

5221400 

CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, 

PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 

22.01 

Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de 

conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 

capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, 

assistência aos usuários e outros serviços definidos em 

contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas 

oficiais.  

5222200 
TERMINAIS RODOVIÁRIOS E 

FERROVIÁRIOS 
20.03 

Serviços de Terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 

movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas 

operações logísticas e congêneres 
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5223100 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 11.01 
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 

de aeronaves e de embarcações. 

5229001 

SERVIÇOS DE APOIO AO 

TRANSPORTE POR TÁXI, INCLUSIVE 

CENTRAIS DE CHAMADA 

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5229001 

SERVIÇOS DE APOIO AO 

TRANSPORTE POR TÁXI, INCLUSIVE 

CENTRAIS DE CHAMADA 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5229002 
SERVIÇOS DE REBOQUE DE 

VEÍCULOS 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 

5229099 

OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES 

DOS TRANSPORTES TERRESTRES 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

5231101 
ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-

ESTRUTURA PORTUÁRIA 
20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5231102 OPERAÇÕES DE TERMINAIS 11.04 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

5231102 OPERAÇÕES DE TERMINAIS 20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5232000 
ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO 

MARÍTIMO 
10.06 Agenciamento marítimo. 

5239700 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS 

TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5240101 
OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E 

CAMPOS DE ATERRISSAGEM 
20.02 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer 

natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de 

apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de 

mercadorias, logística e congêneres.  

5240199 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS 

TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO 

OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E 

CAMPOS DE ATERRISSAGEM 

11.01 
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 

de aeronaves e de embarcações. 
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5240199 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS 

TRANSPORTES AÉREOS, EXCETO 

OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E 

CAMPOS DE ATERRISSAGEM 

20.02 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer 

natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de 

apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de 

mercadorias, logística e congêneres.  

5250801 COMISSARIA DE DESPACHOS 33.01 
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 

e congêneres. 

5250802 
ATIVIDADES DE DESPACHANTES 

ADUANEIROS 
33.01 

Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 

e congêneres. 

5250803 

AGENCIAMENTO DE CARGAS, 

EXCETO PARA O TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

5250804 
ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO 

TRANSPORTE DE CARGA 
11.04 

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie 

5250805 
OPERADOR DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL - OTM                                                         
20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 

rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de 

praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.  

5250805 
OPERADOR DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL - OTM                                                         
20.02 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer 

natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de 

apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de 

mercadorias, logística e congêneres.  

5250805 
OPERADOR DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL - OTM                                                         
20.03 

Serviços de Terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 

movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas 

operações logísticas e congêneres 

5310501 
ATIVIDADES DO CORREIO 

NACIONAL 
26.01 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios 

e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

5310502 
ATIVIDADES DE FRANQUEADAS DO 

CORREIO NACIONAL 
17.08 Franquia (franchising). 

5310502 
ATIVIDADES DE FRANQUEADAS DO 

CORREIO NACIONAL 
26.01 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios 

e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

5320201 

SERVIÇOS DE MALOTE NÃO 

REALIZADOS PELO CORREIO 

NACIONAL 

26.01 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios 

e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

5320202 SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA 26.01 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios 

e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 
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5510801 HOTÉIS 09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5510802 APART-HOTÉIS 09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5510803 MOTÉIS 09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5590601 
ALBERGUES, EXCETO 

ASSISTENCIAIS 
09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5590602 CAMPINGS 09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5590603 PENSÕES (ALOJAMENTO) 09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5590699 
OUTROS ALOJAMENTOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
09.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 

condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e 

congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de 

serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).  

5620102 
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA 

EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ 
17.11 

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao 

ICMS). 

5811500 EDIÇÃO DE LIVROS 10.03 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da 

propriedade industrial, artística ou literária. 
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5811500 EDIÇÃO DE LIVROS 17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5812300 EDIÇÃO DE JORNAIS 17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5813100 EDIÇÃO DE REVISTAS 17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5819100 
EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E 

OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 
17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5821200 
EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO 

DE LIVROS 
17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5822100 
EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO 

DE JORNAIS 
17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5823900 
EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO 

DE REVISTAS 
17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5829800 

EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO 

DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS 

PRODUTOS GRÁFICOS 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

5911101 ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS 13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

5911102 
PRODUÇÃO DE FILMES PARA 

PUBLICIDADE 
17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 

elaboração de desenhos, textos e demais materiais 

publicitários. 

5911199 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E 

DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

5912001 SERVIÇOS DE DUBLAGEM 13.02 
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres. 

5912002 
SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA 

EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
13.02 

Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres. 

5912099 

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E 

DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

5913800 

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, 

DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE 

TELEVISÃO 

10.10 Distribuição de bens de terceiros 

5914600 ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO 12.02 Exibições cinematográficas. 
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CINEMATOGRÁFICA 

5914600 
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA 
12.16 

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 

intelectual ou congêneres. 

5920100 
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE 

SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 
13.02 

Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres. 

6021700 
ATIVIDADES DE TELEVISÃO 

ABERTA 
12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

6022502 

ATIVIDADES RELACIONADAS À 

TELEVISÃO POR ASSINATURA, 

EXCETO PROGRAMADORAS 

10.03 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da 

propriedade industrial, artística ou literária. 

6190601 
PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES 

DE COMUNICAÇÕES 
01.03 Processamento de dados e congêneres. 

6190699 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

TELECOMUNICAÇÕES NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

6190699 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

TELECOMUNICAÇÕES NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 

usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

6201500 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB 

ENCOMENDA 

01.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 

6201500 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB 

ENCOMENDA 

01.02 Programação. 

6201500 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB 

ENCOMENDA 

01.04 
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 

6201500 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB 

ENCOMENDA 

01.08 
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas. 

6202300 

DESENVOLVIMENTO E 

LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 

DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS 

01.04 
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 

6202300 

DESENVOLVIMENTO E 

LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 

DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS 

01.05 
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação. 

6203100 

DESENVOLVIMENTO E 

LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 

DE COMPUTADOR NÃO-

CUSTOMIZÁVEIS 

01.04 
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 

6204000 
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
01.06 Assessoria e consultoria em informática. 
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6209100 

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO 

E OUTROS SERVIÇOS EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

01.07 

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 

configuração e manutenção de programas de computação e 

bancos de dados. 

6311900 

TRATAMENTO DE DADOS, 

PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 

APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE 

HOSPEDAGEM NA INTERNET 

01.03 Processamento de dados e congêneres. 

6319400 

PORTAIS, PROVEDORES DE 

CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO NA INTERNET 

01.08 
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas. 

6391700 AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 10.07 Agenciamento de notícias. 

6399200 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 

equipamentos em geral.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 

cadastrais.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  
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6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 

serviços a eles relacionados.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

salário e congêneres.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 

saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, 

inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral.  

6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.17 
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.  
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6421200 BANCOS COMERCIAIS                                                                               15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 

equipamentos em geral.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 

cadastrais.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  
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6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 

serviços a eles relacionados.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

salário e congêneres.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 

saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, 

inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.17 

Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.  

6422100 
BANCOS MULTIPLOS, COM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 



 

 

 

Rua Boa Vista, 265 - CEP: 97950-000 – Fone (55) 3353-1200 – E-mail: prefeitura.gdm@hotmail.com 
www.guaranidasmissoes.rs.gov.br 

 

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 

equipamentos em geral.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 

cadastrais.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 

serviços a eles relacionados.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  
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6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

salário e congêneres.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 

saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, 

inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.17 
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.  

6423900 CAIXAS ECONOMICAS                                                                               15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 

equipamentos em geral.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 

cadastrais.  
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6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 

serviços a eles relacionados.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

salário e congêneres.  
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6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 

saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, 

inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.17 
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.  

6424701 BANCOS COOPERATIVOS                                                                             15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6424702 
COOPERATIVAS CENTRAIS DE 

CREDITO                                                                
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 

equipamentos em geral.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 

cadastrais.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  
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6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 

serviços a eles relacionados.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

salário e congêneres.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 

saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, 

inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  
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6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.17 

Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.  

6424703 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

MUTUO                                                                   
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 

equipamentos em geral.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 

congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos 

cadastrais.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  
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6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 

serviços a eles relacionados.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão 

salário e congêneres.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 

saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, 

inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral.  

6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.17 

Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.  
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6424704 
COOPERATIVAS DE CREDITO 

RURAL                                                                   
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6431000 
BANCOS MULTIPLOS, SEM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6431000 
BANCOS MULTIPLOS, SEM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 

documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 

documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 

ou com a administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia.  

6431000 
BANCOS MULTIPLOS, SEM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins.  

6431000 
BANCOS MULTIPLOS, SEM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).  

6431000 
BANCOS MULTIPLOS, SEM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.  

6431000 
BANCOS MULTIPLOS, SEM 

CARTEIRA COMERCIAL                                                        
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6432800 BANCOS DE INVESTIMENTO                                                                          15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6432800 BANCOS DE INVESTIMENTO                                                                          15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo. 

6432800 BANCOS DE INVESTIMENTO                                                                          15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 
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6432800 BANCOS DE INVESTIMENTO                                                                          15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral. 

6433600 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO                                                                       15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6433600 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO                                                                       15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6433600 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO                                                                       15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo. 

6433600 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO                                                                       15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

6433600 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO                                                                       15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 

por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à 

transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral. 

6434400 AGENCIAS DE FOMENTO                                                                             15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6435201 
SOCIEDADES DE CREDITO 

IMOBILIARIO                                                               
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6435202 
ASSOCIACOES DE POUPANCA E 

EMPRESTIMO                                                            
15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 
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6435202 
ASSOCIACOES DE POUPANCA E 

EMPRESTIMO                                                            
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

6435202 
ASSOCIACOES DE POUPANCA E 

EMPRESTIMO                                                            
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6435203 COMPANHIAS HIPOTECARIAS                                                                         15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6435203 COMPANHIAS HIPOTECARIAS                                                                         15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo.  

6435203 COMPANHIAS HIPOTECARIAS                                                                         15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

6435203 COMPANHIAS HIPOTECARIAS                                                                         15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6436100 

SOCIEDADES DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- FINANCEIRAS                               

15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

6437900 
SOCIEDADES DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR                                                      
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 
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6438701 BANCOS DE CAMBIO                                                                                15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio. 

6438799 

OUTRAS INSTITUICOES DE 

INTERMEDIACAO NÃO-MONETARIA 

NAO ESPECIFIDAS ANTERIORMENTE                

15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio. 

6440900 ARRENDAMENTO MERCANTIL                                                                          15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais 

serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

6450600 SOCIEDADES DE CAPITALIZACAO                                                                     15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e 

no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 

ativas e inativas. 

6450600 SOCIEDADES DE CAPITALIZACAO                                                                     15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo. 

6470101 

FUNDOS DE INVESTIMENTO, 

EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E 

IMOBILIÁRIOS 

15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6470102 
FUNDOS DE INVESTIMENTO 

PREVIDENCIARIOS                                                          
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6470103 
FUNDOS DE INVESTIMENTO 

IMOBILIARIOS                                                             
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6491300 
SOCIEDADES DE FOMENTO 

MERCANTIL - FACTORING 
17.23 

Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 

seleção, gerenciamento de informações, administração de 

contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a 

operações de faturização (factoring). 
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6493000 

ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

PARA AQUISIÇÃO DE BENS E 

DIREITOS 

17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

6499901 CLUBES DE INVESTIMENTO                                                                          15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6499902 SOCIEDADES DE INVESTIMENTO                                                                      15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6499904 
CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE 

CORPORACOES                                                          
15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 

reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 

emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

6499905 
CONCESSAO DE CREDITO PELAS 

OSCIP                                                                
15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise 

e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, 

alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

6499999 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS 

FINANCEIROS NAO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE                       

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 

6511102 PLANOS DE AUXÍLIO-FUNERAL 25.03 Planos ou convênio funerários. 

6550200 PLANOS DE SAÚDE 04.22 

Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 

prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e 

congêneres. 

6550200 PLANOS DE SAÚDE 04.23 

Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 

terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas 

pagos pelo operador do plano mediante indicação do usuário. 

6550200 PLANOS DE SAÚDE 05.09 Planos de atendimento e assistência médico veterinária. 

6611801 BOLSA DE VALORES 17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

6611802 BOLSA DE MERCADORIAS 17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

6611803 
BOLSA DE MERCADORIAS E 

FUTUROS 
17.12 

Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

6611804 
ADMINISTRAÇÃO DE MERCADOS DE 

BALCÃO ORGANIZADOS 
17.12 

Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

6612601 
CORRETORAS DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS 
10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

6612602 
DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS 
10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

6612603 CORRETORAS DE CÂMBIO 10.01 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos 

de previdência privada. 
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6612603 CORRETORAS DE CÂMBIO 15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de 

câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 

cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 

transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio.  

6612604 
CORRETORAS DE CONTRATOS DE 

MERCADORIAS 
10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

6612605 
AGENTES DE INVESTIMENTOS EM 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

6612605 
AGENTES DE INVESTIMENTOS EM 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

6612605 
AGENTES DE INVESTIMENTOS EM 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

6613400 
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE 

CRÉDITO 
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6619301 
SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E 

CUSTÓDIA 
15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral.  

6619301 
SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E 

CUSTÓDIA 
15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 

6619302 
CORRESPONDENTES DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS                                                     
15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, 

de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os 

efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral. 

6619303 
REPRESENTACOES DE BANCOS 

ESTRANGEIROS                                                           
10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

6619304 CAIXAS ELETRONICOS                                                                              15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 

fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, 

inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo. 
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6619305 
OPERADORAS DE CARTOES DE 

DEBITO                                                                 
15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 

crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 

cheques pré-datados e congêneres. 

6619399 

OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES 

DOS SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

10.02 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

6621501 
PERITOS E AVALIADORES DE 

SEGUROS 
17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

6621501 
PERITOS E AVALIADORES DE 

SEGUROS 
17.16 Auditoria. 

6621501 
PERITOS E AVALIADORES DE 

SEGUROS 
18.01 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 

seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de 

contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis 

e congêneres. 

6621501 
PERITOS E AVALIADORES DE 

SEGUROS 
28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

6621502 
AUDITORIA E CONSULTORIA 

ATUARIAL 
17.16 Auditoria. 

6621502 
AUDITORIA E CONSULTORIA 

ATUARIAL 
17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 

6621502 
AUDITORIA E CONSULTORIA 

ATUARIAL 
17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

6622300 

CORRETORES E AGENTES DE 

SEGUROS, DE PLANOS DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 

DE SAÚDE 

10.01 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos 

de previdência privada. 

6622300 

CORRETORES E AGENTES DE 

SEGUROS, DE PLANOS DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 

DE SAÚDE 

10.02 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

6629100 

ATIVIDADES AUXILIARES DOS 

SEGUROS, DA PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR E DOS PLANOS DE 

SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORME 

18.01 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 

seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de 

contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis 

e congêneres. 

6630400 

ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO 

DE FUNDOS POR CONTRATO OU 

COMISSÃO 

17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

6821801 
CORRETAGEM NA COMPRA E 

VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

6821801 
CORRETAGEM NA COMPRA E 

VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 
28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

6821802 
CORRETAGEM NO ALUGUEL DE 

IMÓVEIS 
10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

6822600 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
17.12 

Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 
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6911701 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 17.14 Advocacia. 

6911702 
ATIVIDADES AUXILIARES DA 

JUSTIÇA 
17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

6911702 
ATIVIDADES AUXILIARES DA 

JUSTIÇA 
17.15 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 

6911703 
AGENTE DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL 
10.03 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da 

propriedade industrial, artística ou literária. 

6912500 CARTÓRIOS 21.01 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

6920601 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 

6920602 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA E 

AUDITORIA CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

6920602 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA E 

AUDITORIA CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA 

17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

6920602 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA E 

AUDITORIA CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA 

17.16 Auditoria. 

7020400 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 

CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

7020400 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 

CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

17.03 
Planejamento, coordenação, programação ou organização 

técnica, financeira ou administrativa. 

7020400 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 

CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

17.17 Análise de Organização e Métodos. 

7020400 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 

CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

7020400 

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 

CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

35.01 
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 

7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 07.01 
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 07.01 
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 07.03 

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 

engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 

projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 07.19 
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 

engenharia, arquitetura e urbanismo. 

7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
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7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

7119701 
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, 

TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 
07.01 

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7119701 
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, 

TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 
07.20 

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, 

geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7119702 
ATIVIDADES DE ESTUDOS 

GEOLÓGICOS 
07.01 

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7119702 
ATIVIDADES DE ESTUDOS 

GEOLÓGICOS 
07.20 

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, 

geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7119703 

SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO 

RELACIONADOS À ARQUITETURA E 

ENGENHARIA 

32.01 Serviços de desenhos técnicos. 

7119704 

SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA 

RELACIONADOS À SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

7119799 

ATIVIDADES TÉCNICAS 

RELACIONADAS À ENGENHARIA E 

ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

07.20 

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, 

geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7119799 

ATIVIDADES TÉCNICAS 

RELACIONADAS À ENGENHARIA E 

ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

31.01 
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 

7120100 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

7210000 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS 

FÍSICAS E NATURAIS 

02.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

7210000 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS 

FÍSICAS E NATURAIS 

30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

7220700 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS E HUMANAS 

02.01 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

7311400 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 

elaboração de desenhos, textos e demais materiais 

publicitários. 

7312200 

AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA 

PUBLICIDADE, EXCETO EM 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

10.08 
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 

7319001 

CRIAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESTANDES PARA FEIRAS E 

EXPOSIÇÕES 

17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 

elaboração de desenhos, textos e demais materiais 

publicitários. 
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7319002 PROMOÇÃO DE VENDAS 17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 

elaboração de desenhos, textos e demais materiais 

publicitários. 

7319003 MARKETING DIRETO 17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 

elaboração de desenhos, textos e demais materiais 

publicitários. 

7319004 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

7319099 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, 

elaboração de desenhos, textos e demais materiais 

publicitários. 

7320300 
PESQUISAS DE MERCADO E DE 

OPINIÃO PÚBLICA 
17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

7320300 
PESQUISAS DE MERCADO E DE 

OPINIÃO PÚBLICA 
17.21 Estatística. 

7410201 DESIGN 23.01 
Serviços de programação e comunicação visual, desenho 

industrial e congêneres. 

7410201 DESIGN 39.01 
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 

fornecido pelo tomador do serviço). 

7410202 DECORAÇÃO DE INTERIORES 07.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7420001 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE 

FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E 

SUBMARINA 

13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

7420002 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE 

FOTOGRAFIAS AÉREAS E 

SUBMARINAS 

13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

7420003 LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS 13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

7420004 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

7420005 SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM 13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

7490101 
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, 

INTERPRETAÇÃO E SIMILARES 
17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

7490102 ESCAFANDRIA E MERGULHO 07.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros 

serviços relacionados com a exploração e explotação de 

petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 
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7490102 ESCAFANDRIA E MERGULHO 14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

7490103 

SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE 

CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES 

AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS 

05.01 Medicina veterinária e zootecnia. 

7490103 

SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE 

CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES 

AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

7490104 

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E 

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E 

NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO 

IMOBILIÁRIOS 

10.02 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

7490104 

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E 

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E 

NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO 

IMOBILIÁRIOS 

10.04 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 

arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e 

de faturização (factoring). 

7490104 

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E 

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E 

NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO 

IMOBILIÁRIOS 

10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

7490104 

ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E 

AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E 

NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO 

IMOBILIÁRIOS 

10.08 
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 

7490105 

AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, 

CULTURAIS E ARTÍSTICAS 

10.02 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

7490105 

AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, 

CULTURAIS E ARTÍSTICAS 

10.03 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da 

propriedade industrial, artística ou literária. 

7490105 

AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, 

CULTURAIS E ARTÍSTICAS 

37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

07.22 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 
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7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.21 Estatística. 

7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

23.01 
Serviços de programação e comunicação visual, desenho 

industrial e congêneres. 

7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

28.01 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

7490199 

OUTRAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 

TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

36.01 Serviços de meteorologia. 

7500100 ATIVIDADES VETERINÁRIAS 05.01 Medicina veterinária e zootecnia. 

7500100 ATIVIDADES VETERINÁRIAS 05.02 
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos socorros e 

congêneres, na área veterinária. 

7500100 ATIVIDADES VETERINÁRIAS 05.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 

7500100 ATIVIDADES VETERINÁRIAS 05.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 

7500100 ATIVIDADES VETERINÁRIAS 05.06 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 

7500100 ATIVIDADES VETERINÁRIAS 05.07 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 03.05 
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 

uso temporário. 

7739003 

ALUGUEL DE PALCOS, 

COBERTURAS E OUTRAS 

ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, 

EXCETO ANDAIMES 

03.05 
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 

uso temporário. 

7740300 
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

NÃO-FINANCEIROS 
17.08 Franquia (franchising). 

7740300 
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

NÃO-FINANCEIROS 
17.12 

Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

7740300 
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 

NÃO-FINANCEIROS  
3.02 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

7810800 
SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE 

MÃO-DE-OBRA 
17.04 

Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de 

obra 

7820500 
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

TEMPORÁRIA 
17.05 

Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou 

temporários, contratados pelo prestador de serviço. 

7830200 

FORNECIMENTO E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS PARA 

TERCEIROS 

17.05 

Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou 

temporários, contratados pelo prestador de serviço. 

7911200 AGÊNCIAS DE VIAGENS 09.02 

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, 

excursões, hospedagens e congêneres. 
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7912100 OPERADORES TURÍSTICOS 09.02 

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, 

excursões, hospedagens e congêneres. 

7912100 OPERADORES TURÍSTICOS 09.03 Guias de turismo. 

7990200 

SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS 

SERVIÇOS DE TURISMO NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

09.02 

Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, 

excursões, hospedagens e congêneres. 

8011101 
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA PRIVADA 
11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 

8011102 
SERVIÇOS DE ADESTRAMENTO DE 

CÃES DE GUARDA 
05.08 

Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

8012900 
ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE 

VALORES 
26.01 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios 

e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

8020000 
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO 

DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 
11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 

8020000 
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO 

DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

8030700 
ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

PARTICULAR 
34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

8111700 

SERVIÇOS COMBINADOS PARA 

APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO 

CONDOMÍNIOS PREDIAIS 

17.05 

Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou 

temporários, contratados pelo prestador de serviço. 

8121400 
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM 

DOMICÍLIOS 
07.10 

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 

congêneres. 

8122200 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 

PRAGAS URBANAS 
07.13 

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

8129000 
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
07.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

8129000 
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
07.10 

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 

congêneres. 

8129000 
ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
07.13 

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 07.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

8211300 

SERVIÇOS COMBINADOS DE 

ESCRITÓRIO E APOIO 

ADMINISTRATIVO 

03.03 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 

auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas 

e congêneres, para realização de eventos ou negócios de 

qualquer natureza 
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8211300 

SERVIÇOS COMBINADOS DE 

ESCRITÓRIO E APOIO 

ADMINISTRATIVO 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

8211300 

SERVIÇOS COMBINADOS DE 

ESCRITÓRIO E APOIO 

ADMINISTRATIVO 

17.03 
Planejamento, coordenação, programação ou organização 

técnica, financeira ou administrativa. 

8219901 FOTOCÓPIAS 13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

8219999 

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

8220200 
ATIVIDADES DE 

TELEATENDIMENTO 
17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

8230001 

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 

FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES 

E FESTAS 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 

8230001 

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 

FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES 

E FESTAS 

17.10 
Planejamento, organização e administração de feiras, 

exposições, congressos e congêneres. 

8230002 CASAS DE FESTAS E EVENTOS 03.03 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 

auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas 

e congêneres, para realização de eventos ou negócios de 

qualquer natureza 

8291100 
ATIVIDADES DE COBRANÇA E 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
17.22 Cobrança em geral. 

8292000 
ENVASAMENTO E 

EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

8299701 
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA 
17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

8299702 
EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, 

VALES-TRANSPORTE E SIMILARES 
10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 

inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 

8299703 
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 

CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO 
24.01 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

8299704 LEILOEIROS INDEPENDENTES 17.13 Leilão e congêneres. 

8299705 
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE 

FUNDOS SOB CONTRATO 
10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

8299706 CASAS LOTÉRICAS 19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, 

sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 

capitalização e congêneres. 
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8299799 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS 

EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres. 

8299799 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS 

EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

33.01 
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 

e congêneres. 

8511200 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8512100 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8513900 ENSINO FUNDAMENTAL 08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8520100 ENSINO MÉDIO 08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8531700 
EDUCAÇÃO SUPERIOR – 

GRADUAÇÃO 
08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8532500 
EDUCAÇÃO SUPERIOR - 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8533300 
EDUCAÇÃO SUPERIOR -  PÓS-

GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8541400 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 

NÍVEL TÉCNICO 
08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8542200 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 

NÍVEL TECNOLÓGICO 
08.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior. 

8550302 

ATIVIDADES DE APOIO À 

EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS 

ESCOLARES 

08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8591100 ENSINO DE ESPORTES 06.04 
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas. 

8592901 ENSINO DE DANÇA 06.04 
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas. 

8592902 
ENSINO DE ARTES CÊNICAS, 

EXCETO DANÇA 
08.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8592903 ENSINO DE MÚSICA 08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8592999 
ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO 

ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 
08.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8593700 ENSINO DE IDIOMAS 08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8599601 FORMAÇÃO DE CONDUTORES 08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8599602 CURSOS DE PILOTAGEM 08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8599603 TREINAMENTO EM INFORMÁTICA 08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8599604 

TREINAMENTO EM 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

E GERENCIAL 

08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8599605 
CURSOS PREPARATÓRIOS PARA 

CONCURSOS 
08.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 



 

 

 

Rua Boa Vista, 265 - CEP: 97950-000 – Fone (55) 3353-1200 – E-mail: prefeitura.gdm@hotmail.com 
www.guaranidasmissoes.rs.gov.br 

 

8599699 

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

08.02 
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

8599699 

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.24 
Apresentação de palestras, conferências, seminários e 

congêneres. 

8610101 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 

HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-

SOCORRO E UNIDADES PARA 

ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 

04.03 
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8610102 

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM 

PRONTO-SOCORRO E UNIDADES 

HOSPITALARES PARA 

ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 

04.03 
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8621601 UTI MÓVEL 04.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

8621602 

SERVIÇOS MÓVEIS DE 

ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, 

EXCETO POR UTI MÓVEL 

04.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

8622400 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE 

PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS 

MÓVEIS DE ATENDIMENTO A 

URGÊNCIAS 

04.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

8630501 

ATIVIDADE MÉDICA 

AMBULATORIAL COM RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

04.03 
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8630502 

ATIVIDADE MÉDICA 

AMBULATORIAL COM RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

COMPLEMENTARES 

04.01 Medicina e biomedicina. 

8630502 

ATIVIDADE MÉDICA 

AMBULATORIAL COM RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

COMPLEMENTARES 

04.03 
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8630503 

ATIVIDADE MÉDICA 

AMBULATORIAL RESTRITA A 

CONSULTAS 

04.01 Medicina e biomedicina. 

8630504 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA 04.12 Odontologia. 

8630506 
SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E 

IMUNIZAÇÃO HUMANA 
04.03 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8630507 
ATIVIDADES DE REPRODUÇÃO 

HUMANA ASSISTIDA 
04.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

8630507 
ATIVIDADES DE REPRODUÇÃO 

HUMANA ASSISTIDA 
04.19 

Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 

8630599 

ATIVIDADES DE ATENÇÃO 

AMBULATORIAL NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.01 Medicina e biomedicina. 

8640201 
LABORATÓRIOS DE ANATOMIA 

PATOLÓGICA E CITOLÓGICA 
04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 
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8640201 
LABORATÓRIOS DE ANATOMIA 

PATOLÓGICA E CITOLÓGICA 
04.03 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS 04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS 04.03 
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS 04.20 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 

8640202 LABORATÓRIOS CLÍNICOS 30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

8640203 
SERVIÇOS DE DIÁLISE E 

NEFROLOGIA 
04.03 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8640204 SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA 04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640205 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO 

IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA 

04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640206 
SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA 
04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640207 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO 

IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA 

04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640208 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR 

REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E 

OUTROS EXAMES ANÁLOGOS 

04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640209 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR 

MÉTODOS ÓPTICOS - ENDOSCOPIA E 

OUTROS EXAMES ANÁLOGOS 

04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640210 SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA 04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640211 SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA 04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640212 SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 04.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

8640212 SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 04.19 
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 

8640213 SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA 04.03 
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. 

8640214 
SERVIÇOS DE BANCOS DE CÉLULAS 

E TECIDOS HUMANOS 
04.19 

Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 
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8640299 

ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE 

COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA 

E TERAPÊUTICA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, 

radiologia, tomografia e congêneres. 

8640299 

ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE 

COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA 

E TERAPÊUTICA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

8650001 ATIVIDADES DE ENFERMAGEM 04.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 

8650002 
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA 

NUTRIÇÃO 
04.10 Nutrição. 

8650003 
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E 

PSICANÁLISE 
04.15 Psicanálise. 

8650003 
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E 

PSICANÁLISE 
04.16 Psicologia. 

8650004 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 04.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

8650005 
ATIVIDADES DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 
04.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

8650006 ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA 04.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

8650007 

ATIVIDADES DE TERAPIA DE 

NUTRIÇÃO ENTERAL E 

PARENTERAL 

04.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

8650099 

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA 

ÁREA DE SAÚDE NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.04 Instrumentação cirúrgica. 

8650099 

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA 

ÁREA DE SAÚDE NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.13 Ortóptica. 

8660700 
ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO 

DE SAÚDE 
17.12 

Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

8690901 

ATIVIDADES DE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES EM SAÚDE 

HUMANA 

04.05 Acupuntura. 

8690901 

ATIVIDADES DE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES EM SAÚDE 

HUMANA 

04.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

8690902 
ATIVIDADES DE BANCOS DE LEITE 

HUMANO 
04.19 

Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 

8690903 ATIVIDADES DE ACUMPUTURA 04.05 Acupuntura. 

8690904 ATIVIDADES DE PODOLOGIA 06.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

8690999 

OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 

À SAÚDE HUMANA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

8690999 

OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 

À SAÚDE HUMANA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.11 Obstetrícia. 
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8690999 

OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO 

À SAÚDE HUMANA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.19 
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 

8711501 
CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS 

GERIÁTRICAS 
04.17 

Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8711502 
INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 
04.17 

Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8711503 

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A 

DEFICIENTES FÍSICOS, 

IMUNODEPRIMIDOS E 

CONVALESCENTES 

04.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8711504 
CENTROS DE APOIO A PACIENTES 

COM CÂNCER E COM AIDS 
04.17 

Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8711505 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS PARA 

IDOSOS 
04.17 

Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8712300 

ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE 

INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E 

ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO 

DOMICÍLIO 

04.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

8720401 
ATIVIDADES DE CENTROS DE 

ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL 
04.17 

Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8720499 

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA 

PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A 

PORTADORES DE DISTÚRBIOS 

PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8730101 ORFANATOS 04.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8730102 ALBERGUES ASSISTENCIAS 04.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8730199 

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL PRESTADAS EM 

RESIDÊNCIAS COLETIVAS E 

PARTICULARES NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

04.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

8800600 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

SEM ALOJAMENTO 
27.01 Serviços de assistência social. 

9001901 PRODUÇÃO TEATRAL 12.01 Espetáculos teatrais. 

9001901 PRODUÇÃO TEATRAL 12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 12.07 
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres. 

9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 12.12 Execução de música 
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9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 12.14 
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 

mediante transmissão por qualquer processo. 

9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 12.15 
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos 

e congêneres. 

9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 12.16 

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 

intelectual ou congêneres. 

9001903 
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 

DANÇA 
12.07 

Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres. 

9001903 
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 

DANÇA 
12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

9001903 
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 

DANÇA 
12.15 

Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos 

e congêneres. 

9001904 

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS 

CIRCENSES, DE MARIONETES E 

SIMILARES 

12.03 Espetáculos circenses. 

9001904 

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS 

CIRCENSES, DE MARIONETES E 

SIMILARES 

12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

9001905 

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 

RODEIOS, VAQUEJADAS E 

SIMILARES 

12.10 Corridas e competições de animais. 

9001906 
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E 

DE ILUMINAÇÃO 
12.14 

Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 

mediante transmissão por qualquer processo. 

9001999 

ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

12.01 Espetáculos teatrais. 

9001999 

ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

12.03 Espetáculos circenses. 

9001999 

ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

12.04 Programas de auditório. 

9001999 

ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

9002701 

ATIVIDADES DE ARTISTAS 

PLÁSTICOS, JORNALISTAS 

INDEPENDENTES E ESCRITORES 

35.01 
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 
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9002701 

ATIVIDADES DE ARTISTAS 

PLÁSTICOS, JORNALISTAS 

INDEPENDENTES E ESCRITORES 

40.01 Obras de arte sob encomenda. 

9002702 RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

9003500 

GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES 

CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS 

03.03 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 

auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas 

e congêneres, para realização de eventos ou negócios de 

qualquer natureza 

9101500 
ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E 

ARQUIVOS 
29.01 Serviços de biblioteconomia. 

9102301 

ATIVIDADES DE MUSEUS E DE 

EXPLORAÇÃO DE LUGARES E 

PRÉDIOS HISTÓRICOS E ATRAÇÕES 

SIMILARES 

38.01 Serviços de museologia. 

9102302 

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE LUGARES E PRÉDIOS 

HISTÓRICOS 

07.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

9103100 

ATIVIDADES DE JARDINS 

BOTÂNICOS, ZOOLÓGICOS, 

PARQUES NACIONAIS, RESERVAS 

ECOLÓGICAS E ÁREAS DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

9200301 CASAS DE BINGO 19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, 

sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 

capitalização e congêneres. 

9200302 
EXPLORAÇÃO DE APOSTAS EM 

CORRIDAS DE CAVALOS 
12.10 Corridas e competições de animais. 

9200399 

EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E 

APOSTAS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

9200399 

EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E 

APOSTAS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, 

sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de 

capitalização e congêneres. 

9311500 
GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE 

ESPORTES 
3.03 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 

auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas 

e congêneres, para realização de eventos ou negócios de 

qualquer natureza 

9312300 
CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E 

SIMILARES 
08.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

9313100 
ATIVIDADES DE 

CONDICIONAMENTO FÍSICO 
06.04 

Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas. 
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9319101 
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE 

EVENTOS ESPORTIVOS 
12.11 

Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 

com ou sem a participação do espectador. 

9319199 

OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 

NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

12.11 
Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 

com ou sem a participação do espectador. 

9321200 
PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES 

TEMÁTICOS 
12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

9329801 
DISCOTECAS, DANCETERIAS, 

SALÕES DE DANÇA E SIMILARES 
12.06 Boates, taxi dancing e congêneres 

9329802 EXPLORAÇÃO DE BOLICHES 12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

9329803 
EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE 

SINUCA, BILHAR E SIMILARES 
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

9329804 
EXPLORAÇÃO DE JOGOS 

ELETRÔNICOS RECREATIVOS 
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

9329899 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

RECREAÇÃO E LAZER NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

11.01 
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 

de aeronaves e de embarcações. 

9329899 

OUTRAS ATIVIDADES DE 

RECREAÇÃO E LAZER NÃO 

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

12.17 
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 

qualquer natureza. 

9430800 
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE 

DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 
17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

9493600 

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES 

ASSOCIATIVAS LIGADAS À 

CULTURA E À ARTE 

12.15 
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos 

e congêneres. 

9511800 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

COMPUTADORES E DE 

EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9511800 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

COMPUTADORES E DE 

EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 

14.02 Assistência técnica. 

9512600 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9512600 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
14.02 Assistência técnica. 

9521500 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRÔNICOS DE USO 

PESSOAL E DOMÉSTICO 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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9521500 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

ELETROELETRÔNICOS DE USO 

PESSOAL E DOMÉSTICO 

14.02 Assistência técnica. 

9529101 
REPARAÇÃO DE CALÇADOS, 

BOLSAS E ARTIGOS DE VIAGEM 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9529102 CHAVEIROS 24.01 
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

9529103 REPARAÇÃO DE RELÓGIOS 14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9529103 REPARAÇÃO DE RELÓGIOS 14.02 Assistência técnica. 

9529104 

REPARAÇÃO DE BICICLETAS, 

TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS 

NÃO-MOTORIZADOS 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9529104 

REPARAÇÃO DE BICICLETAS, 

TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS 

NÃO-MOTORIZADOS 

14.02 Assistência técnica. 

9529105 
REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO 

MOBILIÁRIO 
14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9529105 
REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO 

MOBILIÁRIO 
14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

9529105 
REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO 

MOBILIÁRIO 
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 

9529106 REPARAÇÃO DE JÓIAS 14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9529199 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

OUTROS OBJETOS E 

EQUIPAMENTOS PESSOAIS E 

DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
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9529199 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

OUTROS OBJETOS E 

EQUIPAMENTOS PESSOAIS E 

DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

14.02 Assistência técnica. 

9529199 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

OUTROS OBJETOS E 

EQUIPAMENTOS PESSOAIS E 

DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 

14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

9601701 LAVANDERIAS 14.10 Tinturaria e lavanderia. 

9601702 TINTURARIAS 14.10 Tinturaria e lavanderia. 

9601703 TOALHEIROS 14.10 Tinturaria e lavanderia. 

9602501 CABELEIREIROS 06.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

9602502 
OUTRAS ATIVIDADES DE 

TRATAMENTO DE BELEZA 
06.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

9602502 

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E 

OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

06.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

9603301 
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 

CEMITÉRIOS 
25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

9603302 SERVIÇOS DE CREMAÇÃO 25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

9603303 SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO 25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; 

fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 

desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e 

outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação 

ou restauração de cadáveres. 

9603304 SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS 25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; 

fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 

desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e 

outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação 

ou restauração de cadáveres. 

9603305 
SERVIÇOS DE 

SOMATOCONSERVAÇÃO 
25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; 

fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 

desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e 

outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação 

ou restauração de cadáveres. 

9603399 

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E 

SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO 

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; 

fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; 

desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e 

outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação 

ou restauração de cadáveres. 

9609201 
CLÍNICAS DE ESTÉTICA E 

SIMILARES 
06.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

9609201 CLÍNICAS DE ESTÉTICA E 06.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
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SIMILARES 

9609201 
CLÍNICAS DE ESTÉTICA E 

SIMILARES 
06.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 

9609202 AGÊNCIAS MATRIMONIAIS 10.02 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

9609203 
ALOJAMENTO, HIGIENE E 

EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS 
05.08 

Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

9609204 

EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE 

SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADOS PO 

MOEDA 

13.03 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

9609205 ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS 06.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 

9609206 
SERVIÇOS DE TATUAGEM E 

COLOCAÇÃO DE PIERCING 
06.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

9609299 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

06.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

9609299 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação 

de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, 

elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  

9609299 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e 

congêneres, de objetos quaisquer. 

9609299 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 

compilação e fornecimento de dados e informações de 

qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

9609299 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 

17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 


